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TIIVISTELMÄ 
 

Geomatkailu on trendikäs ja kasvava matkailuala, ja Keurusselkä soveltuu mielenkiintoisen ja 
maailmanmittakaavassakin arvokkaan kraatterihistoriansa puolesta erinomaisesti 
geomatkailukohteeksi. Keurusselkä on yksi maailman vanhimpia tunnettuja kraattereita, ja Suomen 
tällä hetkellä tunnetuista kraattereista suurin. Alueella on poikkeuksellisen paljon törmäyskiviä, 
pirstekartioita. Alueen olemassa oleva tiestö ja palvelut mahdollistaisivat kraatterihistorian 
matkailuhyödyntämisen kohtuullisilla panostuksilla. Keurusselän törmäyshistoriaa on tutkittu 
tieteellisesti, joten taustatietoa alueen kraatterimatkailun kehittämiselle on olemassa. Keurusselän 
kaunis järviluonto on jo itsessään matkailuvaltti, ja seudun kiehtova kulttuurihistoria tukee osaltaan 
tarinallisten reittien kehittämistä.  

Kerätyn aineiston pohjalta ehdotetaan esiselvityshanketta, jossa kartoitetaan ja priorisoidaan 
kraatterialueen sekä lähikuntien geologiansa ja luonto- ja kulttuurihistoriansa puolesta 
merkittävimmät kohteet.  

Esiselvityksen pohjalta esitetään kehittämistoimenpiteitä, joilla vahvistetaan Keurusselän 
kraatterihistorian tunnettuutta ja kehitetään siitä alueen matkailuvaltti. Esiselvityksessä valituille 
alueille ehdotetaan toteutettavaksi alueen geologista ja kulttuurihistoriaa sekä luontokohteita 
esitteleviä opastettuja patikointi-, pyöräily ja vesiretkeilyreittejä. Kraatterihistorian opastuskeskus 
suositellaan perustettavaksi olemassa olevan matkailuinfrastruktuurin yhteyteen. Kehittämisen 
aikana on tarpeen tiedottaa laajasti Keurusselän kraatterimenneisyydestä paikallisia asukkaita, 
matkailijoita ja alueen toimijoita. Lisäksi olisi tarpeen laatia opastus- ja tiedotusmateriaaleja 
matkailijoita ja yrittäjiä varten.  

Kehittämissuunnitelman laatijana on ollut kehittämisyhtiö Keulink Oy:n hallinnoima Keurusselkä 
satamat ja reitit -hanke. Suunnitelma on osa hankkeessa laadittujen suunnitelmien kokonaisuutta. 

Keurusselkä satamat ja reitit -hankkeessa laaditut kehittämissuunnitelmat ja raportit: 

− Keuruun Kaivoslahden linnustokunnostuksen suunnitelma 

− Keurusselkä satamat ja reitit -hankkeen loppuraportti 

− Keurusselän alueen luontoreitti- ja taukopaikkaverkoston kehittämissuunnitelma 

− Keurusselän kraatterimatkailun kehittämissuunnitelma 

− Keuruun ja Mäntän satamien kehittämissuunnitelma 

− Kolhon ja Ukonselän alueen palveluiden ja reittien kehittämissuunnitelma 

− Mäntän kulttuuri- ja taidekohteiden kytkeminen luontoreitteihin 

− Mäntänvuoren ulkoilualueen kehittämissuunnitelma 

− Nyyssänniemen leirintäalueen kehittämissuunnitelma 

− Reitin arviointilomake 

− Reittiaineisto – Keurusselän luonto- ja kulttuurireittejä 

− Taukopaikka-aineisto – Keurusselän taukopaikkoja 

− Tervan rannan kehittämissuunnitelma 

− Vanhan Keuruun kulttuuritapahtumien kehittämissuunnitelma 
 

Kannen kuvat:  
Pirstekartio ja maisemia Keurusselän kraatterin törmäysalueelta, Keurusselkä satamat ja reitit -hanke 
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1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAUSTAA 

Keurusselkä Satamat ja reitit- hankkeessa mukana olevien kaupunkien, Keuruun ja Mänttä-
Vilppulan, tavoitteena oli selvittää hankkeessa Keurusselän kraatterihistoriaan liittyviä matkailun 
edistämismahdollisuuksia.  

Tähän kehittämissuunnitelmaan kerättiin alueen kraatterihistorian perustietoja, esimerkkejä ja 
kokemuksia kraatterimatkailusta muualla Suomessa ja maailmalla sekä asiantuntijoiden näkemyksiä 
alueen geomatkailun mahdollisuuksista. Suunnitelmaa varten on haastateltu seuraavia henkilöitä: 

Matts Andersén Söderfjärdenin kraatterin Meteoriihi-opastuskeskuksen vastuuhenkilö  

Mauri Jokela  Järviseutu-Seura ry:n puheenjohtaja, Lappajärven kraatterimatkailun kehittäjä 

Susanna Keskinen  Hotelli Kivitipun hotellipäällikkö, Lappajärven kraatterimatkailun kehittäjä 

Teemu Öhman  asiantuntija, FT geologi ja kraatteritutkija  

Satu Hietala asiantuntija, geologian tutkimuskeskuksen geologi ja kraatterin löytäjä  

Johanan Järvinen  paikallisasiantuntija, biologi 

Lämpimät kiitokset haastatelluille! Suuret kiitokset Satulle ja Teemulle myös tekstin asiantuntevista 
kommenteista ja kuvista! Kiitos myös Jarmo Moilaselle perusteellisen kraattereista ja erityisesti 
Keurusselän kraatterihistoriasta kertovan www.somerikko.net/kraatterit/index.html-sivuston 
tietojen käyttöluvasta. 

Kehittämissuunnittelun loppusuoralla alueen viranomaisten ja keskeisten toimijoiden kesken 
järjestettiin kraatterimatkailun kehittämistilaisuus 12.3.2019 (kuva 1), jossa olivat Keulinkin 
henkilöstön lisäksi paikalla edellä mainitut asiantuntijat Satu Hietala, Teemu Öhman ja Johanan 
Järvinen sekä geologian tutkimuskeskuksen geomatkailun asiantuntija Jari Nenonen sekä noin 20 
alueen toimijaa. Tilaisuuden asiantuntijapuheenvuorojen pohjalta ideoitiin jatkotoimia, jotka on 
sisällytetty tähän kehittämissuunnitelmaan. 

 

Kuva 1. Kraatterimatkailun kehittämistilaisuudessa ideointiin Keulinkin toimitusjohtaja Jukka Kentalan johdolla jatkotoimia. 

 

http://www.somerikko.net/kraatterit/index.html
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2 PERUSTIEDOT KRAATTERILÖYDÖKSESTÄ 

Mikä on kraatteri ja miten se tunnistetaan 

Törmäyskraatteri muodostuu, kun asteroidi tai komeetta törmää jonkin suuremman kappaleen 
pintaan suurella nopeudella, maapallolla 11 – 72 km/s (Moilanen, 2017; Öhman, 2019). Törmäävän 
kappaleen massa ja suuri nopeus aiheuttavat valtavan energiapurkauksen, joka höyrystää, osittain 
sulattaa ja murskaa törmäyskohdan kallion ja saa aikaan kraatterin (Moilanen, 2017). Tyypillisesti 
meteorikraatterit ovat muodoltaan pyöreitä ja niiden koko on arviolta 20-30 kertaa alkuperäisen 
törmäyskappaleen kokoa suurempi. Aikojen saatossa erilaiset luonnonvoimat (esim. 
mannerlaattojen liike, eroosio ja sedimentaatio) muokkaavat ja peittävät kraattereita. Alkuperäisen 
kraatterin jäänteitä, joista alkuperäistä varsinaista kraatterikuoppaa ei ole enää havaittavissa, 
kutsutaan joskus törmäysjäljeksi (Moilanen, 2017). 

Kraatterialkuperä voidaan ajan tuomien muutosten jälkeen tunnistaa lähinnä geokemiallisilla, 
kristallografisilla ja/tai mineralogisilla tutkimuksilla (Öhman, 2019). Kraatterin olemassaolon 
varmistaa pyöreähkön muodon lisäksi vasta meteoriittitörmäyksissä syntyneiden kivilajien 
löytyminen. Meteoriitin törmäyksestä lähtenyt voimakas paineaalto, eli shokkiaalto, synnyttää kiviin 
aina niin kutsutun shokkimetamorfoosin jälkiä, kuten shokkilamelleja, diaplektista lasia, mineraalien 
korkeapainemuotoja, törmäyskivilajeja eli impaktiitteja ja pirstekartioita (Moilanen, 2017). 
Shokkimetamorfoosia tiedetään syntyvän vasta >2 GPa paineessa (20 000 x ilmakehän paine), ja 
normaalisti tällainen paine on löydettävissä vasta 70 km syvyydellä. Tällaisissa paineissa syntyneitä 
kiviä voikin löytyä maapallon pinnalta vain törmäyskraattereiden ja ihmistoiminnan aikaansaamien 
räjäytysten seurauksena (Moilanen, 2017).  

Maailmalla tunnetaan nykyisin noin 195 meteoriittitörmäyksen synnyttämää kraatteria (Öhman, 
2019). Keurusselän kraatteri tai oikeammin törmäysjälki on yksi kahdestatoista Suomesta löydetystä 
kraatterista (Moilanen, 2017). Kaikilla näillä alueilla on nykyisin joko vesistöä tai ne ovat entistä 
vesialuetta. Muita tunnettuja suomalaisia kraattereita ovat esimerkiksi Lappajärvi ja Söderfjärden 
(Moilanen, 2017).   

Keurusselän törmäyshistoria 

Keurusselän törmäysjälki on tämän hetkisen tiedon valossa Euroopan vanhin ja myös maailman 
vanhimpia. Se on iältään vähintään 1 150 miljoonaa vuotta (Schmieder ym., 2016). Alkuperäisen 
kraatterin kooksi arvioidaan vähintään 24-27 km (Raiskila ym., 2013). Maailman mittakaavassa 
tunnettujen kraattereiden koot ovat noin kymmenestä metristä muutamaan sataan kilometriin 
(Moilanen, 2017). Keurusselän törmäysjälki on Suomessa ensimmäinen, jonka on löytänyt 
harrastelija. Törmäysjälki on vain osittain vesistön alla, mikä on poikkeus muihin Suomen 
tunnettuihin kraattereihin.  

 

Kuva 2 Keurusselän kraatteri sijaitsee muista Suomen kraattereista poiketen vain osittain vesistön alla (Moilanen, 2017). 
(Kuva: Satu Hietala) 
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Kraatterin keskusalue sijaitsee Keuruun ja Mänttä-Vilppulan rajoilla sijaitsevassa Valkeaniemessä, 
joka on luode-kaakko suuntainen, pitkänomainen niemi Keurusselässä. (Moilanen, 2017).  

 

 

Kuva 3. Kraatterin keskusalue on tämänhetkisen tiedon valossa Keuruun ja Mänttä-Vilppulan rajan tuntumassa sijaitsevassa 
Kolhon Valkeaniemessä (Moilanen, 2017). Kartta: Maanmittauslaitos, 2019. 

Keurusselän törmäystodisteet 

Ensimmäiset havainnot kraatteritörmäyksen varmistavista pirstekartioista löytyivät Valkeaniemen 
alueelta marraskuussa 2003 (Moilanen, 2017). Valtaosa löydetyistä pirstekartioista sijaitsee noin 10 
kilometrin alueella. Pirstekartiolöydöksiä on tehty alueella tähän mennessä ainakin 60, mikä on 
enemmän kuin miltään muulta kraatterialueelta Suomesta. Keurusselällä ei monista kraattereista 
poiketen ole enää lainkaan havaittavissa alkuperäistä kraatterikuoppaa. Se on kulunut miljoonien 
vuosien kuluessa pois ja maan pinnalla havaitut todisteet törmäyksestä ovat alun perin peräisin 
kraatterin pohjan alapuolisesta rikkoutuneesta ja pirstekartioituneesta kallioperästä. Myös 
painovoimakenttämittauksissa näkyy poikkeus pirstekartioita sisältävällä alueella. Alkuperäisen 
kraatterikuopan keskuskohouma sijaitsee todennäköisesti Valkeaniemessä siellä löydettyjen 
pirstekartioiden shokkilamellien perusteella (Moilanen, 2017).  Keurusselkää on tutkittu tieteellisesti 
sen löytämisestä lähtien ja tutkimuksista on julkaistu ainakin seitsemän vertaisarvioitua julkaisua 
(ResearchGate, 2019). 

Mitä seurauksia vastaavalla törmäyksellä olisi, jos se tapahtuisi tänään? 

Moilasen (2017) tekemien karkeiden laskennallisten arvioiden mukaan törmäyksen voimakkuus on 
vastannut arviolta 2,3 miljoonaa kertaa Hiroshiman atomipommia ja sen voimakkuus on ollut lähes 
940 kertaa suurempi kuin voimakkain räjäytetty ydinpommi. Vastaavan kokoluokan törmäyksiä 
sattuu tilastollisesti 440 000 vuoden välein. Törmäyksen aiheuttaman järistysvoimakkuuden 
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voitaisiin arvioida olevan noin 9,1 magnitudia. Tässä laskennassa kraatterin halkaisija olisi noin 15 km 
ja syvyys 0,7 km. Ihmiselämä lähestulkoon tuhoutuisi 50 km säteellä törmäyskohdasta ja vielä 100 
km etäisyydellä hengissä selviäminen olisi epävarmaa.  

Jos vastaava törmäys sattuisi nykyään, Helsingissä asti ihmisille tulisi 3. asteen palovammoja ja tuuli 
olisi sielläkin yli 40 m/s. Törmäyksen synnyttämä heittele peittäisi maan laajoilla alueilla: kraatterin 
keskusalueilla heittelekerros olisi pari sataa metriä, mutta heittelettä olisi Helsingissä saakka vielä 10 
cm. Lentoliikenne olisi poikkeustilassa ainakin 500 kilometrin alueella, ja koneiden putoamisriski olisi 
suuri (Moilanen, 2017). Tosiasiassa viimeisin arvio kraatterin halkaisijasta on huomattavasti 
suurempi, mikä on tilastollisesti vielä harvinaisempi törmäys ja se johtaisi noin 0,9 km 
kraatterikuoppaan ja myös muiden vaikutusten osalta huomattavasti suurempiin tuhoihin (Öhman, 
2019). Laskennalliset arviot ovat kuitenkin erittäin epävarmoja, sillä ne riippuvat kraatterin 
alkuperäisestä läpimitasta, joka tällä hetkellä tunnetaan erittäin heikosti (Öhman, 2019). 

Alueen muuta kulttuurihistoriaa ja luontoarvoja 

Kraatterin keskusalueen lähellä, Valkeaniemen alueella on myös mielenkiintoista historiaa 
Keurusselän kirkkoveneiden aikakauteen liittyen. Kolhon Ukonselän ja Kaijanselän rantojen 
asukkaat kuuluivat aiemmin Keuruun seurakuntaan (Mäkinen, 1946). Tapana oli, että Keuruun 
kirkossa käytiin lähes joka sunnuntai. Matkaa oli pisimmillään 45 kilometriä ja kirkkoveneet olivat 
sen ajan kulkuväline. Kolhossa kirkkoveneisiin noustiin Kaukasen rannasta. Asukkaat kulkivat 
yksityisveneillään Koikan rantaan ja jatkoivat siitä jalan neljän kilometrin Koikan taipaleen Kaukasen 
rantaan. Seitsemän eri venekunnan omistamilla kirkkoveneillä soudettiin sitten Keurusselän ylitse 
kirkkoon. Kaukasen rannasta lähti enimmillään yli 600 henkeä kirkkoveneillä matkaan. Vilkkaan 
liikenteen aikoina Koikan kirkkotiellä oli paljon väkeä, ja sen myötä kirkkotien varteen asettui myös 
käsityöläisiä, muun muassa hopea-, kupari- ja rautaseppiä sekä suutareita (Mäkinen, 1946). Koikan 
taival noudatti todennäköisesti pitkälti alueen nykyistä tielinjausta (Kankaanpääntie, Järvenpääntie, 
Valkeeniementie, Kaukasentie) ja sen varrella on edelleen nähtävissä kirkkotien aikakauden 
rakennuksia (Järvinen ym., 2019). 

 

Kuva 4. Koikan taival noudatti todennäköisesti pitkälti alueen nykyistä tielinjaa. Tien varrella on edelleen nähtävillä kirkkotien 
aikakauden rakennuksia (Järvinen ym., 2019). 

Kirkkoveneiden aikakausi kesti Keurusselällä arviolta pari sataa vuotta, ja loppui höyrylaivojen 
tuloon (Jukonen, 1946). Kirkkoveneiden rakentamisen arvioidaan olleen osuustoiminnan 
varhaisimpia muotoja. Kirkkovenehistoriaan kuuluivat kilpasoudut eri venekuntien kesken, ja niistä 
aiheutui usein onnettomuuksia. Historiatiedot kertovat, että Kaukasen kirkkovene kaatui 
myrskysäällä 31.8.1845 paluumatkallaan kirkosta. Veneen kaatuessa hukkui 26 ihmistä ja pelastui 
ainoastaan 11 (Jukonen, 1946). Tapahtuma oli pitkään sisävesien suurin onnettomuus ja sen 
muistotaulu on kiinnitetty kiveen Kaukasen rantaan (Lintula, 2019). Keuruun Vanhan kirkon 
itäpuolella on onnettomuudessa hukkuneiden talonemäntä Kristiina Kolhon (s. 1802) ja hänen 
tyttärensä Fredrika Kolhon (s. 1827) hautakivi. Merkin taakse on kaiverrettu myös muiden 
onnettomuudessa menehtyneiden nimet (Lintula, 2019). 
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Kuva 5. Kaukasen rannan lähistöllä on kirkkoveneonnettomuuden muistolaatta. 

Kaukasen rantaan liittyy myös mielenkiintoista elinkeinojen historiaa. Kaukasen selän rantakalliolla 
on aikoinaan ollut tiettävästi Keurusselän ainoa pelkästä kalastuksesta elantonsa saanut asutustila 
(Lintula, 2019).  

Keurusselän saarissa on myös paljon kivikautisia asuinpaikkoja, joista löytyy tietoa muun muassa 
museoviraston lähteistä (Järvinen, 2019) (kuva 6). Myös jääkauden merkkejä on alueella runsaasti, 
ja Kolhon alueella on lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluvia alueita (Järvinen, 2019). Keurusselän 
järviluonto lukuisine hiekkarantoineen on erittäin kaunista, ja sillä on jo itsessään matkailullista 
arvoa. Myös paikalliset kokevat alueen järviluonnon erittäin tärkeänä lähiretkeilymahdollisuutena. 
Keurusselkä satamat ja reitit -hankkeessa on laadittu Kolhon ja Ukonselän alueen palveluista ja 
reiteistä erillinen kehittämissuunnitelma, jossa paneudutaan tarkemmin alueen muihin kulttuuri- ja 
luontoarvoihin.  

 

Kuva 6. Keurusselän monilla upeilla rannoilla on kivikautisia asuinpaikkoja. Kuvassa Lietunhiekka. 
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3 KRAATTERIMATKAILU MEILLÄ JA MUUALLA  

Geoturismi on kasvava matkailuala, ja pienehköjäkin kraattereita on muissa maissa tuotteistettu 
opastuskeskuksiksi ja niiden ympärille on rakennettu retkeilyreittejä (Öhman & Korteniemi, 2019). 
Suomessa on toistaiseksi aiheeseen liittyen varsin vähän avauksia. Seuraavassa on esitelty Suomen 
tunnettujen kraattereiden matkailukäyttöä, esimerkkeinä Söderfjärden ja Lappajärvi, sekä Virossa 
sijaitsevan Saarte Geoparkin sekä Saksan Riesin alueen matkailukäyttöä. 

Söderfjärden 

PERUSTIETOA ALUEESTA 

Tietolähteenä Söderfjärdenin osalta on vierailukeskusta esittelevä internetsivusto osoitteessa 
http://www.meteoria.fi/fi (Sundom Bygdeförening rf. ym., 2019).  

Vaasan lähellä sijaitseva Söderfjärdenissä on kraatterialueelle rakennettu vierailukeskus. 
Söderfjärdeniä on pidetty Suomen kauneimpana meteoriittikraatterina johtuen sen pyöreähköstä 
muodosta. Alueen erikoisuutena on poikkeuksellisen selvä kraatterikuoppa, joka on aikojen 
saatossa täyttynyt erilaisilla kerrostumilla. Alue on pumppaamalla kuivattu maanviljelyyn 1920-
luvulla. Nykyisellään alue on maanviljelyskäytössä kuuluen Natura-2000 verkostoon. Alue on myös 
osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.  

Vierailukeskuksessa on havainnollistettu kraatterialueen ainakin 520 miljoonaa vuottaa pitkää 
historiaa, kattaen ajanjakson meteoriitin arvioidusta törmäyshetkestä tähän hetkeen. Meteoriihi-
vierailukeskuksen alueella (kuva 7) on kahvilan lisäksi vanhaan riihen rakennettu tasokas 
tähtitieteellinen observatorio kaukoputkineen. Observatoriosta saadaan laaja näkymä taivaalle, kun 
katto avataan. Näyttelyssä on havainnollistettu aurinkokuntaa, Söderfjärdenin kraatterin mallia 
sekä maapallon aikajanaa. Näyttely esittelee törmäyksen historian multimedian, kairausnäytteiden, 
meteoriittien, maatalouskonenäyttelyn sekä lintujen äänien avulla. Vierailukeskus tuottaa 
uusiutuvaa energiaa aurinkoenergiasta ja tuulesta.  Ympäristössä avautuvat viljellyt peltoaukeat. 
Lähimpään asutukseen, metsään ja valoihin on useita kilometrejä, joten valosaastetta ei ole. 
Alueella on Suomen tärkein kurkien levähdyspaikka, ja paikalla onkin aina avoinna oleva lintutorni. 

 

 

Kuva 7. Meteoriihi opastuskeskus (Kuva: Sundom bygdeförening). 

Vierailukeskus on avoinna ryhmille ennakkovarauksesta touko-lokakuussa ja yleisölle kesäkaudella 
sunnuntaisin ja keskiviikkoisin, ja sinne on sisäänpääsymaksu (2 – 6 €). Vierailukeskusta ylläpitää 
Sundom bygdeförening (kyläyhdistys) Tähtitieteellisen yhdistyksen Vaasan Andromedan kanssa. 
Myös observatorion näytöksiin on pääsymaksu (1 – 3 €). 

http://www.meteoria.fi/fi
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KOKEMUKSET SÖDERFJÄRDENIN VIERAILUKESKUKSEN TOIMINNASTA 

Söderfjärdenin Meteoriihen toiminnan kokemuksista on keskusteltu puhelimitse Meteoriihen 
vastuuhenkilön Matts Andersénin kanssa. Seuraavat tiedot pohjautuvat käytyyn keskusteluun 
(Andersén, 2019) ellei muuta mainita.  

TIETOA TOIMINNASTA JA KÄVIJÖISTÄ 

Söderfjärdenin vierailukeskuksessa on noin 10 000 kävijää vuosittain. Eri toiminnot painottuvat 
osittain eri vuodenaikoihin. Vierailukeskus Meteoriihen toiminta keskittyy kesäkaudelle. 
Tähtitieteellisessä observatoriossa on noin 1 000 kävijää vuosittain (tämä luku on laskettu mukaan 
myös keskuksen 10 000 henkilön kokonaiskävijämäärään). Observatorion toiminta keskittyy 
pimeälle talvikaudelle. Lintutorniin ja muihin ulkonäyttelyihin ihmiset tulevat ympäri vuoden. 

Vierailukeskuksessa käy eniten väkeä touko-syyskuun aikana. Talvella kysyntää on jonkin verran, 
mutta tällä hetkellä ainoastaan yhdessä näyttelyladossa on jonkinlainen lämmitys. 
Vierailukeskuksessa käy vuosittain noin 100 ryhmää, josta koululaisryhmiä on noin 
kolmisenkymmentä ja muut erilaisia yhdistysten ja matkailijoiden ryhmiä Suomesta ja muista 
Pohjoismaista.   

Alueella on vuosittain yksittäisiä tapahtumia. Esimerkiksi viime kesänä oli Meteoriihen 10-vuotisjuhla 
ja samana päivänä Sundomin kyläjuhla. Syksyisin keskuksessa on avoimien ovien ilta, jossa on 
yleensä paljon kävijöitä. Kesällä 2019 (16.6) oli Söderfjärdenin kuivatushankkeen satavuotiseen 
historiaan liittyvä juhla. Observatoriolla järjestetään myös erilaisia tapahtumia. Täydellisen 
kuunpimennyksen aikana 21.1.2019 oli mahdollisuus tulla seuraamaan pimennystä observatorioon.  

Söderfjärdenin toimijat pitävät tärkeänä sitä, että toiminnalla on useita tukipilareita. Meteoriihi-
vierailukeskuksessa kraatterihistoria on tärkein tukipilari, mutta kohteen linnustollisilla arvoilla sekä 
alueen maataloushistorialla on myös tärkeä rooli. Ylläpitäjien kokemuksen mukaan erilaiset ryhmät 
ovat kiinnostuneita eri asioista. Esimerkiksi osa lintujen takia alueelle tulleista kävijöistä tulee myös 
näyttelyyn, mutta on niitäkin, jotka tulevat vain kurkia tai muita lintuja katsomaan.  

Sundomin kylässä on asukkaita kaikkiaan noin 2 500, ja se on yksi Vaasan kaupunginosista. Alueella 
on peruspalvelut: kauppoja, koulu, kirjasto ja lisäksi Söderfjärdenin reuna-alueella on talvisin 
hiihtokeskuksena toimiva Öjberget, joka toimii ulkoilualueena ympäri vuoden. 

RESURSSIT 

Vierailukeskus on toiminut kymmenen vuotta, ja tähän asti se on pääosin toiminut kyläyhdistyksen 
voimin talkoilla. Kyläyhdistyksen sisällä toimii meteorijaosto, jonka jäsenistä noin puolet on 
työssäkäyviä ihmisiä. Eläkeläisillä on luonnollisesti kuitenkin paremmin aikaa talkoisiin. Meteoriihen 
taustalla on paljon talkootyötä, muun muassa toiminnan vastuuhenkilö on eläkeläinen ja toimii 
talkoilla, ja myös rahanhankinta hoidetaan talkootyöllä. Meteoriihellä on käytössään kymmenen 
opasta, ja he ovat ainoita toimijoita, jotka saavat työstään tuntipalkkion. Meteoriihen 
sisäänpääsymaksut kattavat suurin piirtein käytettyjen oppaiden palkkiot. Vaasan tähtitieteellinen 
yhdistys Andromeda hoitaa observatorion toiminnan.  

Vierailukeskuksen perustamiseen ja kehittämiseen on saatu erilaisia tukia. Sundomin 
kyläyhdistyksen kokemuksen perusteella yhdistys saa toimintaansa helpommin rahaa kuin 
esimerkiksi täysin kaupallinen yritys. Kaupallisen yrityksen täytyy kannattaa, ja tällöin 
sisäänpääsymaksut olisivat todennäköisesti paljon kalliimpia. Viimeksi aluetta on kehitetty Leader-
hankkeella, jonka avulla keskukseen hankittiin meteoriitti- ja maatalouskonenäyttelyt. Vaasan 
kaupunki avustaa vierailukeskuksen toimintaa pienellä summalla vuosittain. Tällä hetkellä 
Meteoriihi hakee vielä sponsoreita uusien akkujen hankintaa varten.  

Meteoria kouluttaa käyttämänsä oppaat. Koulutus on ehtona sille, että henkilö voi toimia oppaana. 
Toinen edellytys oppaaksi pääsemiselle on se, että opas pystyy toimimaan kolmella kielellä: 
suomella, ruotsilla ja englannilla. Etenkin yleisinä aukioloaikoina on tärkeää, että oppaalla on 
hallinnassaan kaikki nämä kielet. Oppaat ovat taustaltaan eri aloilta, osa heistä on Vaasan 
turistioppaita, osa vain muuten aiheesta kiinnostuneita henkilöitä. 
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MUUTA HUOMIONARVOISTA TIETOA 

Meteorian vastuuhenkilö Matts Andersén on kirjoittanut kirjan Kun taivas putoaa, joka on julkaistu 
suomeksi ja ruotsiksi. Kirja on tarkoitus kääntää myös englanniksi. Matts Andersénin kirja on 
taivaankappaleiden törmäyksistä kertova tietokirja, joka tarjoaa lisätietoa avaruudesta tulevista 
uhkista ja maapalloa kohtaavista muutoksista lähtökohtana Söderfjärden (Sundom Bygdeförening 
rf., 2019). Kirja on selvästi lisännyt alueeseen kohdistuvaa kiinnostusta.  

Lappajärvi 

PERUSTIETOA LAPPAJÄRVEN KRAATTERISTA JA ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ 

Lappajärvi on Suomen tutkituin ja nuorin kraatterijärvi (78 milj. vuotta) ja se on halkaisijaltaan noin 
22 kilometria (Öhman & Korteniemi, 2019). Järven erikoisuus on myös se, että sieltä on löydetty 
lähes kaikki mahdolliset meteoriittitörmäyksestä todistavat merkit (Öhman & Korteniemi, 2019). 
Lappajärvellä on jo vuosien ajan kehitetty kolmen kunnan ja paikallisten toimijoiden yhteistyönä 
kraatteriin liittyvää matkailua ja reitistöjä, huomioiden muitakin paikallisia luontoarvoja, kulttuuria ja 
historiaa (Järviseutu-Seura ry, 2018A).  

Alueen Leader-rahoittaja Aisapari ry on rahoittanut Järviseutu-Seura ry:n hallinnoiman 
OutdoorsLife-hankkeen, jossa edistettiin erilaisten reittihankkeiden toteutumista (Järviseutu-Seura 
ry, 2018A). Hankkeen pohjalta lähti liikkeelle muun muassa Kraatterijärven Georeitti-hanke 
(Järviseutu-Seura ry, 2018B). Hankkeessa on suunniteltu asiantuntijoiden ja paikallisten 
vapaaehtoisten yhteistyönä Lappajärven ympäri kiertävä, geologisiin kohteisiin keskittyvä 
luontoreitti, jonka tuloksena koottujen tutustumiskohteiden esittelyt löytyvät internetistä 
osoitteesta https://intolinkki.net/georeitti/.  Reitti esittelee monipuolisesti alueen maa- ja 
kallioperägeologiaa ja pieneltä osin myös historiaa. Reitin merkintöjen toteutukseen on haettu 
hankerahoitusta. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää seutukuntaa Luonnon omana puistona, 
jossa sekä luonto, kulttuuri että historia ovat matkailijoiden elämysten lähteenä (Järviseutu-Seura 
ry, 2018B).  

Pohjanmaan Järviseudun Tervareitti -hanke kokosi alueen kuntia halkovan Ähtävänjoen 
melontareitit melontaharrastajien upealla talkooponnistuksella Tervareitin melontaoppaaksi 
(Järviseutu-Seura ry, 2014). Kulttuuripyöräreitti-hankkeessa reititettiin kulttuuripyöräreittejä. 
Kohteeksi valittiin paikkoja, joihin oli mahdollista tehdä historiallinen taustoitus tai joista oli 
olemassa paikallisten tuntema tarina (Järviseutu-Seura ry, 2018A).  Kortesjärvi-seura on toteuttanut 
puolestaan Leipätie-nimisen vaellusreitin (Aisapari ry, 2019). Alueen matkailupalveluita ja reittitietoa 
on koottuna muun muassa Kraatterijärven toimijat ry:n ylläpitämillä internetsivuilla osoitteessa 
http://kraatterijarvi.fi/fi/reittiohjeet/ sekä Aisapari ry:n ylläpitämillä sivuilla osoitteessa  
https://intolinkki.net/ .  

Lappajärven rannalla sijaitsevaan Hotelli Kivitipun (kuva 8) alakertaan on rakennettu 
Meteoriittikeskus Lappajärvi, eli kahdeksasta näyttelystä koostuva meteoriittiteemainen 
kokonaisuus (Hotelli Kivitippu, 2019). Näyttely on ilmainen. Yksi osanäyttelyistä kertoo Lappajärven 
synnystä, ja näyttelyssä on muun muassa mahdollista kokea virtuaalilaseilla meteoriittitörmäys. 
Aiheesta on myös tehty elokuva, joka on mahdollista pyytää katsottavaksi. Esillä on laaja kivi- ja 
mineraalikokelma. Näyttelyn esite on ladattavissa Hotelli Kivitipun ylläpitämillä sivuilla 
http://www.kivitippu.fi/fi/meteoriittikeskus. 

https://intolinkki.net/georeitti/
http://kraatterijarvi.fi/fi/reittiohjeet/.sekä
https://intolinkki.net/
http://www.kivitippu.fi/fi/meteoriittikeskus


  

Keurusselkä Satamat ja Reitit -hanke 
Kehittämisyhtiö Keulink Oy 

KEURUSSELÄN KRAATTERIMATKAILUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 11 
 

 

 

Kuva 8. Kivitippu sijaitsee Lappajärven rannalla (Kuva: Teemu Öhman). 

Järviseudun alueelle on vuonna 2018 tehty matkailun master plan -suunnitelma. Yksi siinä nimetty 
tavoite on, että selvitetään mahdollisuudet hakea Lappajärven alueelle UNESCO:n alaista Geopark-
statusta (Aisapari ry, 2018). Master planin perustana ovat luonto- ja vesistöteemat, ja niiden päälle 
rakennetaan muu tarjonta. Kehittämisessä on tunnistettu geo- ja astroteeman, eli järven 
syntyhistorian ja tarinoiden, mahdollistavan erottumisen muista.  Master planissa on nimetty 
tavoitteeksi muun muassa kehittää alueella jo olevaa Kivitipun meteoriittinäyttelyä 
vierailukeskukseksi. Luontomatkailun osalta alueelle tavoitellaan tuotekehitystä ja pyöräreittien 
kehittämistä sekä ylipäätään aktiviteettejä koko perheelle. Alueelle pyritään saamaan joitakin 
vetovoimaisia kärkitapahtumia ja pienempien tapahtumien teemaviikkoja, joilla saadaan toimintaa 
myös sesonkien ulkopuolelle. Myös hyvinvointiteeman alle kehitetään tarjontaa. Master planissa 
esitetään tarve yritysryhmähankkeille ja yrittäjien koulutuksille (Aisapari ry, 2018). 

ALUEEN TOIMIJOIDEN KOKEMUKSIA 

Järviseutu-Seura ry 

Alueen kraatterimatkailun kehittämiskokemuksista on haastateltu Järviseutu-Seura ry:n 
puheenjohtajaa Mauri Jokelaa (Jokela, 2019). Tämä keskustelu on lähteenä seuraavassa esittelyssä, 
ellei muuta mainita. 

Järviseudulla on tällä hetkellä käynnissä aiempien hankkeiden jatkohankkeita, joissa rakennetaan 
opastuksia reiteille. Alueelle aiemmin laaditut melontareitit ovat selvästi lisänneet kiinnostusta 
alueeseen. Järviseutu-Seura on 5-6 pitäjän vakavarainen yhteenliittymä ja toiminut alueen matkailun 
kehittämisen hyväksi jo vuosia. Alueen yrittäjien perustama Kraatteritoimijat ry on aktiivinen toimija 
yritysten parissa, ja on muun muassa lanseerannut yhteisen brändin Kraatterijärven ihmeet 
(Kraatterijärven toimijat ry, 2019). Toimintaa on siis monella rintamalla. 

Reittien toteutuksessa opastuksen tasolle on vuosien työ. Asiantuntijoiden mukana olo georeittien 
suunnittelussa on tärkeää. Tällä hetkellä alueen kehittämistä mahdolliseksi Unescon alaiseksi 
Geopark-alueeksi koordinoi Lappajärven kunta. Geopark-statuksen ylläpito vaatii satoja tuhansia 
euroja vuosittain, joten sen taustalle tarvitaan iso ja vakavarainen organisaatio. Geopark-
verkostoon liittyminen vaatii sen, että alueella ovat perusasiat valmiina ja rahoitus selvillä. 
Keskeinen matkailutoimija on myös tarpeen. Lappajärven alueella kunnan omistama Kivitippu on 
avaintoimija näyttelyiden ja majoituksen osalta. 

Järviseudun tietämyksen perusteella Suomen sisäinen matkailu ei riitä tuomaan Geopark-statuksen 
tasoiselle alueelle asiakkaita. Rokua Geopark on saanut ensimmäisenä alueena Suomessa Unesco 
Global Geopark -statuksen. Rokua Geoparkin taustalla on monta kuntaa. 
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Geologian osaamisessa Helsingin yliopisto ja GTK ovat keskeisiä tutkimustiedon tuottajia. 
Järviseutu-Seura on kiinnostunut yhteistyöstä kraatterialueiden kesken – kraatterialueiden 
kannattaisi markkinoida toisiaan ristiin.  

Hotelli Kivitippu 

Lähteenä on keskustelu Hotelli Kivitipun hotellipäällikkö Susanna Keskisen kanssa (Keskinen, 2019).  

Kivitippuun on rakennettu meteoriittinäyttely ensimmäisen kerran vuonna 1994, mutta välissä 
näyttely oli lähes unohduksissa pitkään. Vuonna 2014 on alueella alettu tehdä tietoisesti töitä 
kraatterijärven tunnettuuden eteen. Lappajärven, Alajärven ja Vimpelin kunnat sekä yritykset 
perustivat Kraatterijärven toimijat ry:n ja yhteinen brändi lanseerattiin. Yritysten olisi hankala 
kehittää toimintaa ilman kuntien tukea. Kraatterijärven toimijoissa on tällä hetkellä mukana 41 
tahoa, mikä mahdollistaa vakaamman kehittämistyön. Kivitippu oli välillä suljettuna, ja toiminta 
käynnistyi uudestaan vuonna 2017. Sen jälkeen meteoriittiasiaa on alettu edistämään paikalla 
uudestaan. 

Kivitipussa ei ole kartoitettu, kuinka moni asiakkaista on tullut meteoriittiaiheen takia. Lappajärven 
meteoriittihistoriaa ei välttämättä tunneta vielä laajasti. Hotelli Kivitippuun tulijat käyvät kuitenkin 
kaikki näyttelyssä, ja myös muualla opiskelevat nuoret käyvät tutustumassa siihen kotona 
käydessään. Näyttelyssä käy koululaisryhmiä, ja viime kesänä oli tarjolla timantin etsintäkurssi. 
Etelä-Pohjanmaan matkailun kautta alueelle tulee leirikouluja. Lappajärven lukiosta on suunniteltu 
geolukiota. Alueella on aloitettu yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa, ja ensimmäinen 
opinnäytetyöntekijä oli Lappajärvellä kesällä 2018 ja seuraava kesällä 2019. 

Alueella etenee Geopark-selvitys Lappajärven kunnan johtamana. Prosessissa viisi vuotta on lyhyt 
aika. Toiminnan pitäisi olla ollut jo jonkun aikaa käynnissä ennen kuin statusta voi hakea. Asiasta on 
alueella yhteinen visio, ja parhaillaan on menossa esiselvitys siitä, mikä on eri osapuolten tahtotila. 
Lappajärvellä on useita kehittämisprojekteja saman aiheen ympärillä. Alueella onkin havaittu 
tärkeäksi eri toimijoiden aktiivinen yhteydenpito, että ei tehdä päällekkäin töitä. Tällä hetkellä 
Järviseutu-Seura edistää reittejä, ja Kraatterijärven toimijoilla taas on meneillään koulutushanke 
tuotteistamisesta ja tarinallistamisesta. Asioita on alueella tehty pitkällä aikavälillä ja pikkuhiljaa, 
mutta kaikki on ollut pohjaa Geopark-prosessille. Kivitipun toimijat ovat ehdottomasti 
kiinnostuneita yhteistyöstä kraatterialueiden kesken. 

Saarte Geopark 

Saarte Geoparkin esittelyn lähteenä on Saarte Geoparkin internetsivusto osoitteessa 
http://www.saartegeopark.ee/ .  

Viron Saarenmaalla ja sen lähiympäristössä sijaitsevalla Saarte Geoparkilla on tavoitteena esitellä ja 
säilyttää paitsi paikallista geologiaa, myös kulttuuriperintöä ja luontoa. Geoparkilla pyritään 
edistämään matkailua ja ympäristötietoisuutta sekä aluekehitystä. Geoparkin sydän on Kaalin 
turistikeskus, josta löytyy tietoa alueen nähtävyyksistä. Keskuksessa on hotellin ja 
kokousmatkailupalvelujen lisäksi meteoriitti- ja kalkkikivimuseo. Geoparkin kävelyreitit esittelevät 
alueen geologista, kulttuurista ja luonnontieteellistä perintöä. Alueella ei vielä ole Unescon alaista 
Geopark-statusta, mutta sen tavoitteena on liittyä tähän maailmanlaajuiseen Geopark-alueiden 
verkostoon. 

Saarte Geopark muodostuu kaikkiaan 715 saaresta tai luodosta. Alueen yksi suosittu ja Virossa 
harvinainen luonnonnähtävyys ovat Kaalin meteoriittikraatterit (9 kpl), jotka ovat syntyneet 
jääkauden jälkeisenä aikana. Ne ovat Euroopan ensimmäisiä kraattereita, joiden alkuperä on 
pystytty todistamaan. Kaalin meteoriittikraatterien alue on syntynyt meteoriitin palasten pudottua 
Saarenmaalle. Törmäysten jäljiltä alueen dolomiittikallioperään syntyi eri kokoisia kraattereita. 
Alueen tunnetuimman, helpoimmin saavutettavimman ja suurimman kraatterin halkaisija on 110 m. 
Se on myös Euroopan nuorin kraatteri (1530–1450 eKr.). 

Alueen muu geologinen historia juontaa siluurikaudelle (444–416 miljoonaa vuotta sitten). Kaikkialla 
alueella on karbonaattipitoisia jyrkänteitä. Esimerkiksi Pangan kallio on kolmisen kilometriä pitkä ja 
korkeimmillaan yli 21 metriä, ja se onkin länsi-Viron korkein rannikkojyrkänne. Jyrkänteissä on 

http://www.saartegeopark.ee/
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nähtävillä sedimenttikiville tyypillisesti runsaasti fossiileja.  Alueella on myös paljon siirtolohkareita, 
kalkkikivialueille tyypillisiä maanalaisia jokia ja vedestä pulppuavia lähteitä. Alueen muinainen 
rannikkoalue, Viieristi Hills dyyniketjuineen, on yksi näkemisen arvoisista paikoista.  

Saarte Geoparkin sivusto esittelee alueen matkailumahdollisuuksia erittäin monipuolisesti: 
majoitusta, ravintoloita, museoita, arkkitehtonisesti mielenkiintoisia kohteita, muinaisajoilta 
piirteensä juontavia luonnon nähtävyyksiä, historiaa, aktiviteettejä ja vaihtoehtoisia 
ryhmämatkapaketteja. Sivustolla on myös kerrottu geokätköily-tyyppisen pelin rastit ja ohjeet 
niiden löytämiseen. 

Riesin kraatteri 

Esittelyn lähteenä on Geopark Riesin sivusto osoitteessa https://www.geopark-ries.de/en/.  

Geopark Ries esittelee arviolta 14,5 miljoonaa vuotta sitten tapahtuneen asteroiditörmäyksen 
historiaa. Alueella on yhä nähtävissä valtavan törmäyksen todisteita. Nördlinger Riesin 
törmäyskraatteri on Euroopan kraattereista parhaiten säilynyt. Pääosin metsättömän 
kraatterialtaan halkaisija on noin 25 kilometriä, ja sen reunavalli on paikoin 150 m korkea. Nämä 
muodostumat on mahdollista hahmottaa maastosta. Useimpiin kraattereihin verrattuna 
poikkeuksellista on se, että kraatteriallas on tiheään asutettu. 

Geoparkin alue on pinta-alaltaan 1 800 km², ja se ulottuu viiden piirikunnan ja 53 kunnan alueelle. 
Alueen 149 koulutuksellisesti merkittävää geologista paljastumaa ja louhosta valottavat alueen 
geologisia erityispiirteitä. Kohteissa on mukana viisi geotooppia, jotka kuuluvat alueen sadan 
kauneimman geotoopin joukkoon, ja niistä on kehitetty opintoretkien tutustumiskohteita.  

Riesillä on erittäin rikas kulttuurinen historia. Alueella on ollut asutusta jo esihistoriallisina aikoina, ja 
asutukselle on löydettävissä jatkumo aina roomalaisten ja keskiajan läpi tähän päivään saakka. 
Aatelisto, kaupungit, luostarit ja kirkot ovat tuoneet oman lisänsä kulttuurin rikkauteen. Alueelle 
tyypillistä värikästä breksia-kiveä on aikojen saatossa käytetty runsaasti rakennusmateriaalina ja 
myös taiteessa. Kraatterin alue tunnetaan viljavana leipäaittana, ja sieltä löytyvä hiekka on suosittua 
monessa käytössä. Meteoriitin vaikutuksesta muodostunutta sueviittia on myös käytetty 
rakentamisessa roomalaisten aikana ja keskiajalla. Alueella onkin lukuisia keskiaikaisia, breksiasta 
rakennettuja kirkkoja.  

Alueen reitit ja maisemat, opastetut retket ja infokeskukset esittelevät kraatterin syntyä, geologiaa 
ja historiaa. Berliinin luonnonhistorian museon sivutoimipaikka, Riesin kraatterin ja 
meteoriittitörmäyksen Nördlingenin tutkimuskeskus, sijaitsee alueella. Riesin Geoparkissa on 
panostettu etenkin koululuokille järjestettyihin palveluihin. Alueella on tarjolla matkailijoille myös 
kulttuurihistoriaa, näköalapaikkoja ja ruokailuelämyksiä. Alue kuuluu Saksan kansallisten Geopark-
alueiden verkostoon. 

https://www.geopark-ries.de/en/
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4 ASIANTUNTIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ KEURUSSELÄN KRAATTERIMATKAILUN 

KEHITTÄMISESTÄ 

FT, GEOLOGI JA KRAATTERITUTKIJA TEEMU ÖHMANIN AJATUKSIA 

Keurusselän kraatterin kiinnostavuudesta ja matkailullisen hyödyntämisen mahdollisuuksista on 
haastateltu FT, geologi ja kraatteritutkija Teemu Öhmania. Öhman on toiminut asiantuntijana muun 
muassa vuosina 2016 – 2017 toimineessa Lappajärven georeittihankkeessa (Järviseutu-Seura ry, 
2018B). Seuraavat ajatukset on koottu puhelinhaastattelun (Öhman, 2019) pohjalta.  

Keurusselän alueella on ehdottomasti matkailupotentiaalia kraatterihistorian näkökulmasta, vaikka 
kraatteri onkin kulunut pohjia myöten pois. Keurusselkä on kansainvälisestikin kiinnostava kohde. 
Sitä ovat tutkineet erityisesti saksalaiset.  

Keurusselän kraatteri on maailmanmittakaavassa iältään poikkeuksellisen vanha, se on kohteessa 
kaikkein eksoottisin asia. Näin vanhoja kraattereita ei ole maailmalta tunnistettu kuin muutama. 
Esimerkiksi Viron ja Riesin kraatterit ovat äärimmäisen nuoria verrattuna Keurusselkään. 
Kallioperäkin on näissä kohteissa huomattavasti nuorempaa kuin Keurusselällä. Vanha kallioperä on 
jo itsessään geologeja kiinnostava asia. Geologisesti jossain määrin kiinnostavia ovat myös alueen 
nuoremmat diabaasijuonet. Keurusselän pirstekartiot ovat erinomaisia, ja niitä on alueella paljon. 
Keurusselän huikeana etuna voidaan nähdä sekin, että kraatterin törmäysalueelle on olemassa 
asfaltoitu tie. Monet maailman tunnetuista kraattereista ovat niin sanotusti tiettömien teiden 
takana.  

Keurusselän törmäysjäljen lähialueilta löytyy myös matkailijan tarvitsemia palveluita. Geoturistit 
kaipaavat samanlaisia palveluita kuin muutkin luontomatkailijat: paikkaansa pitävän asiatiedon 
tarjoamista, kunnollisia reitityksiä, karttoja ja opastusta. Mahdollisimman kattavan 
kraatteriaiheeseen liittyvän geologisen tiedon tarjoaminen on tärkeää. Tähän mennessä 
Keurusselän kraatterista on tutkittu varsin kattavat perustiedot geoturismia ajatellen. Alueelle olisi 
realistista ajatella korkeintaan muutamia pelkästään kraatteriin liittyviä vierailukohteita, jotka 
voisivat olla esimerkiksi edustavia pirstekartioesiintymiä. On huomattava, että rantakalliot, joissa on 
pirstekartioita, vaativat näkyäkseen matalan veden ajan. Pirstekartioita on alueella kuitenkin paljon 
myös irtolohkareissa (kuva 9), joten edustavia kiviä olisi mahdollista myös kerätä ja kuljettaa 
tarvittaviin paikkoihin. Kohteen matkailullista hyödyntämistä ajatellen laadittavilla reiteillä 
kannattaisi voimakkaasti painottaa alueen muita luonto- ja historiakohteita. Geologiasta 
kiinnostunut ihminen on usein kiinnostunut luonnosta ja historiasta laajemminkin.   

 

Kuva 9. Kolhon ja Valkeaniemen alueella on paljon pirstekartioita myös irtolohkareissa (Kuva: Teemu Öhman). 
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Matkailun kehittämiseksi alueella pitäisi olla vierailukeskus. Polarisaatiomikroskooppi mahdollistaisi 
matkailijalle mahdollisuuden nähdä shokkilamelleja, joita on osassa pirstekartioita. Tämä ei 
kuitenkaan ole välttämätöntä. Näyttelyyn tarvittaisiin opas, joka osaisi käyttää 
polarisaatiomikroskooppia ainakin sen verran, että pystyisi demonstroimaan asiaa mikroskooppiin 
kytketyn kameran ja monitorin avulla. Tavallinen katsoja ei itsenäisesti saa mikroskooppikuvasta 
paljoakaan irti. Toisena vaihtoehtona olisi tehdä shokkilamelleista video, jonka vierailukeskuksessa 
pääsisi katsomaan.  

Geoturismi on ehdottomasti kasvava ala. Geomatkailijoiden määristä voisi saada käsitystä esim. 
Rokuan Geoparkista. Yleisesti tiedetään, että matkailu eriytyy ja matkailijat kaipaavat räätälöityjä 
aiheita. Maailmalla on paljon kraattereiden ympärille rakennettuja matkailukohteita, joiden 
joukossa Keurusselkä olisi aivan varteenotettava kohde. 

Geologian tutkimuskeskus eli GTK kannattaisi haastaa mukaan alueen matkailukäytön 
kehittämiseen. GTK:n Satu Hietala ja Jari Nenonen olivat asiantuntijoina esimerkiksi Lappajärvellä 
laatimassa georeitin kartoitusta. Geologian tutkimuskeskuksessa on asiantuntemusta moneen 
luonnontieteen erikoisalaan, ja lisäksi he pystyvät tuottamaan asialliset karttapalvelut.  

GEOLOGI SATU HIETALAN AJATUKSIA  

Seuraavat ajatukset on koottu geologi Satu Hietalan kanssa käydystä keskustelusta (Hietala, 2019).  

Hietala on Keurusselän kraatterihistorian löytäjä, ja hän on jo vuosia ajatellut, että alueella olisi 
huomattavaa geomatkailupotentiaalia. Hän on aikoinaan Keuruulla asuessaan koonnut 
kotiseutumuseon kivinäyttelyn. Keurusselältä on olemassa valtava määrä Hietalan ja Jarmo 
Moilasen keräämää geologista dataa, jota ei ole koskaan hyödynnetty. Kuvia ja koordinaatteja ja 
muuta materiaalia on n. 10 vuoden ajalta. Painovoimamittauksista ja ikämittauksista on tehty 
julkaisuja, ja aineistosta on laadittu yksi väitöskirja. Hietala ja Moilanen voivat antaa olemassa olevaa 
materiaalia hyödynnettäväksi sillä edellytyksellä, että se tulee asiantuntijakäyttöön. Tekijänoikeudet 
säilyvät asianomaisilla henkilöillä. Hietalan mukaan olisi mukavaa nähdä, että materiaali tulisi 
hyödynnettyä.  

Valkeaniemi ja etenkin Valkeaniemen tilan alue ovat kraatterin keskeistä aluetta. Alueen kivet, joissa 
näkyvät merkit asteroiditörmäyksistä, ovat loistavia (kuva 10). Matkailukäyttöä varten olisi hyvä 
hahmottaa kraatterin reunojen mahdollinen sijainti. Teemu Öhman olisi hyvä asiantuntija aiheesta, 
koska hän on vastikään tehnyt Lappajärvestä vastaavan selvityksen. Hän on paras asiantuntija 
kehittämään aiheesta ihmisiä kiinnostavan tarinan, koska hän osaa popularisoida tiedettä. Hän on 
oikeastaan myös Suomen ainoa kraatteritutkija. GTK voi tehdä tarjouksen asiantuntijatyöstä, 
esimerkiksi geologisesta kartoituksesta. GTK:lla on paljon kokemusta luontomatkailuasioista. 
Geomatkailuun on erikoistunut Jari Nenonen. Satu Hietala ja Jari Nenonen ovat valmiita tulemaan 
esittelemään kraatterihistorian matkailullisen hyödyntämisen mahdollisuuksia. 

 

Kuva 10. Valkeaniemen alueella on erinomaisia asteroiditörmäyksestä kertovia kiviä. (Kuva: Satu Hietala) 

Monet ajalliset kerrostumat olisi hyvä huomioida reittien tuotteistamisessa. Maisemalliset arvot 
ovat myös tärkeitä. Geopark-inventoinneissa on yleensä inventoitu kaikki mahdollinen, esimerkiksi 
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valtakunnallisesti merkittävät muodostumat. Esimerkiksi Saimaalla inventointikohteita on yli 200 
kohdetta. Niistä kunnat voivat valita matkailun kannalta parhaimmat. 

Luontomatkailu on tieteen popularisointia parhaimmillaan. Popularisointi on helpompi tehdä, kun 
pohjalla on oikea geologinen tieto. Esimerkiksi Rokua Geoparkissa käy valtavasti ihmisiä, ja alueelle 
on syntynyt kymmeniä uusia yrityksiä. Matkailija saa kokea heti alueelle mennessään, että hän on 
saapumassa jonnekin vähän erikoisempaan paikkaan. Kraatterimatkailussa olisi hyvä, että jo 
matkalla tulisi tunne, että ollaan menossa kraatteriin. Esimerkiksi oppaan olisi mahdollista bussissa 
elävästi kertoa, että nyt laskeudumme kraatterimonttuun – joka on Valkeaniemessäkin selvästi 
koettavissa notkelmana. 
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5 KRAATTERIMATKAILUN HYVÄT KÄYTÄNNÖT 

Asiantuntijoiden näkemysten ja muiden kraatterikohteiden kokemusten pohjalta kraatterien 
ympärille linkittyvästä geoturismista koottiin hyvät käytännöt ja faktat kehittämistyön pohjaksi 
(taulukko 1). 

Taulukko 1. Kraatterimatkailun faktoja ja hyviä käytänteitä. 

Aihe Hyviä käytänteitä/faktoja 
Geoturismi  • Kasvava matkailuala 

• Geologiasta kiinnostuneet ovat kiinnostuneita myös muusta luonnosta sekä historiasta 

Georeittien suunnittelu 
 

• Pohjalle tarvitaan geologinen kartoitus 

• Selvitettävä vaihtoehdot maanomistuksen näkökulmasta 

• Reitille kannattaa ottaa geologisen historian kannalta kaikkein keskeisimmät alueet 

• Ideointi reitteihin liittyvistä muista luontokohteista matkailuyrittäjien, kuntien, yhdistysten, 
harrastajien, paikallisten tietäjien sekä asiantuntijoiden yhteistyönä 

• Suunnitelma reitin toteuttamisesta  
o Mahdolliset laajat kohdekuvaukset internettiin 
o Lisäksi tekstit ja kuvitukset maasto-opasteista 

• Selvitettävä vaihtoehdot aineiston jakamiselle, ja valittava tälle alueelle sopivin tapa 

Asiantuntijayhteistyö 
 

• Matkailuhyödyntämisen taustalle tarvitaan tutkimustietoa  

• Tietokirja aiheesta lisää kiinnostusta alueelle 

• Yhteistyö asiantuntijoiden kanssa 

• Yliopistoyhteistyö esim. Helsingin yliopiston geologian laitoksen kanssa: opinnäytetöitä alueelta 

Geokohteen 
toteutusvaihtoehdot 
 

• Vierailukeskus 

• Geo- ja kulttuurireitit maalle 

• Opintoretkien/muut tutustumiskohteet 

• Geokätköpelit 

• Vesiretkeilyreitit (etenkin jos maanomistus ei mahdollista reittejä maalle) 

• Tarinakartat, virtuaaliset reitit 

• Kraatterikivestä taide-esineitä ja matkamuistoja 

Toiminnan tukipilarit • Toiminnan sisällölle kannattaa etsiä useita tukipilareita – ei pelkkää kraatteriasiaa 

• Internetsivut, joissa esillä kaikki alueen palvelut ja nähtävyydet 

• Tuotteistukseen mukaan monipuolisesti alueen muut luontoarvot, kulttuuri ja historia, syntyhistoria 
ja tarinat mahdollistavat erottumisen muista 

• Erilaista tarjontaa eri vuodenaikoina 

• Erilaiset ryhmät kiinnostuneita eri asioista 

• Paikallisten tietoisuuden lisääminen tärkeää, jotta heidät saadaan kävijöiksi ja mukaan yhteistyöhön 

• Aktiviteetit koko perheelle 

• Tapahtumat 
o Vetovoimaisia kärkitapahtumia 
o Pienempiä teemaviikkoja, joilla saadaan toimintaa myös sesonkien ulkopuolelle 

Matkailupalvelut 
 

• Koulutetut oppaat, joilla kielitaitovaatimukset 

• Ryhmämatkat 

• Koululuokkien opetuspaketit ja palvelut, leirikoulut 

• Omaleimaiset ravintolat 

• Näköalapaikat 

• Matkailijoiden peruspalvelut ja hyvä tie perille tärkeitä 

• Kraatteriasia näkyvästi esille moniin eri paikkoihin: alueen matkailukohteet, turisti-infot, oppaat ym. 

Toiminnan rahoitus 
 

• Vierailukeskusten sisäänpääsymaksut 

• Kaupunkien tuki 

• Sponsorit 

• Yhdistysten hakema hankerahoitus 

Yhdistysresurssit 
 

• Hyviä kehittämishankkeiden toteuttajia ovat esim. maamiesseura, kyläyhdistys, kotiseutuyhdistys, 
yrittäjäyhdistykset sekä yrittäjien ja kuntien yhteiset matkailun kehittämisyhdistykset 

• Talkoopotentiaali kannattaa hyödyntää etenkin paikallistuntemuksen keräämisessä ja kiinnostavien 
kohteiden nimeämisessä 

• Yhdistyksillä helpompi saada rahoitusta toimintaan kuin yrityksellä 

Kehittämistyökaluja 
 

• Matkailun master plan 

• Luontomatkailun tuotekehitys- ja tarinallistamiskoulutukset 

• Yhteistyö muiden kraatterialueiden kanssa 

• Yritysryhmähankkeet ja yrittäjien kouluttaminen 

• Geopark-alueiden verkostossa kuulolla olo 

• Yhteistyö monella rintamalla (yritykset, yhdistykset) 

• Saman aihepiirin hankkeiden tiedonvaihto ja koordinointi eri toimijoiden yhteistyöelimessä 
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6 KRAATTERIMATKAILUN KEHITTÄMISTILAISUUS 

Kehittämissuunnitelman laatimiseksi hankkeessa järjestettiin kraatterimatkailun kehittämistilaisuus. 
Keskeisenä kysymyksenä oli, miten Keurusselän kraatterista saadaan vetovoimainen ja tunnettu 
matkailukohde. Ryhmiä pyydettiin asiantuntijapuheenvuorojen jälkeen miettimään 3-5 
käytännöllistä ehdotusta, miten kraatterimatkailusta saadaan Keurusselän alueelle vetovoimainen 
kokonaisuus, huomioiden luontokohteet, matkailupalvelut ja yrittäjien osaamisen. Ideoinnin 
pohjalta saatiin runsaasti toimenpide-esityksiä (kuva 11). 

Kuva 11. Toimenpide-esityksiä kraatterimatkailun kehittämiseksi 12.3.2019 pidetyn ideointitilaisuuden pohjalta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEISTYÖ
* Alueen kuntien yhteistyö kaiken toiminnan taustalle

* Bencmarkkaus muihin kraatterikohteisiin
* Hyödynnetään Keurusselän kraatterihistoriaan liittyviä superlatiiveja (yksi maailman vanhimmista, 
pirstekartioiden edustavuus…)
* Kulttuurivaikutus – historia, kulttuuriympäristöt, luonnonarvot

REITIT JA KOHTEET
* Luonto- ja geokohteiden inventointi ja luokittelu maanomistajien kanssa vuoropuhelussa varsinaista 
kraatterialuetta laajemmalta, mutta rajatulta alueelta

* Merkittävimmät luonto- ja geokohteet sijoitetaan kartalle

* Tuotteistetaan reitit ja kohteet tarinoiden avulla, kansankielisesti

* Laaditaan opastustaulut ohjatulle reitistölle Valkeaniemen maille. 

* Aiheina kraatterin lisäksi vanha kallioperä, jääkausi ja ihmisten kulttuurihistoria

* Panostetaan esteettömiin reitteihin ja perheiden palveluihin

* Vesiretkeilyreitit ja saaret, kirkkoreitti

* Geokätköily

OPASTUSKESKUS
* Perustetaan opastuskeskus esim. museon yhteyteen: kivimuseo ja opastukset reiteille

* Selvitetään yritysten mahdollisuuksia, esim. Viikinhovi tai Vanha Keuruu

* Päivitetään Keuruun kotiseutumuseon kivinäyttely ja täydennetään sitä jääkauden jälkien näyttelyllä

KOULUTUKSET
* Koulutetaan oppaita, opettajia, yrittäjiä ja yhdistyksiä

* Tarinallistaminen faktoilla, yritysten tuotteistus

MARKKINOINTI
* Mobiiliopastus, esim. Go Keuruu
* Opaslehtinen
* Nettisivut
* Junalla kraatteriin!
* Pirstekartioista koruiksi ja esineiksi

TAPAHTUMAT
* Aiheeseen liittyvät tapahtumat, joilla herätellään paikallistakin väkeä asialle
* Taivaalliset tapahtumat kraatterista kirkkoihin
* Geologisen historian aikajana
* Georisteilyt; Elias Lönnrotin hyödyntäminen

GEOLUKIO
* Ilmiöpohjainen oppimateriaali
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Toimenpiteiden ideoinnin jälkeen pohdittiin niihin liittyviä uhkia ja uhkien ratkaisuja (kuva 12). 
Ideoinnin tuloksia hyödynnettiin kehittämistoimien suunnittelussa. Kaikki tilaisuudessa mukana 
olleet pitivät kraatterimatkailun kehittämistä perusteltuna ja kannatettavana. 

Kuva 12. Kehittämisideoihin liittyviä uhkia (punaisella) ja uhkien ratkaisuja (vihreällä). 

 

  

Päättäjien 
tahtotila

Tiedotus, perustelut, hyötyjen esittely: 
päättäjät, yleisötilaisuudet

Puuhastelutaso Kunta- ja asukasyhteistyö 
>yhteinen tahtotila

Rahoitus Hyvä hakemus, yhteistyö 
ja ylläpito

Isolla kehittämishankkeella 
alkuun (Kunnat, maakunta, EU)

Koordinaattori Palkataan 
koordinaattori

Hotellin 
lakkautus

Yhteys hotellin omistajaan: 
mahdollisuuksista 

viestiminen

Keurusselän rannalla myös 
VIikinhovi, Pöyhölä, Myllyranta

Maanomistajat 
vastaan

Tiedotus
Oikea 

lähestyminen
Sopimukset

Luonnon 
kestokyky 
vaarantuu

Reittien ja rakenteiden 
suunnittelu ja merkintä

Ei asiakkaita Visit Finland
Lakeland -
markkinat
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Geomatkailu on trendikäs ja kasvava matkailuala, ja Keurusselkä soveltuisi mielenkiintoisen ja 
maailmanmittakaavassakin poikkeuksellisen vanhan kraatterihistoriansa puolesta erinomaisesti 
geomatkailukohteeksi (taulukko 2). Alueella on harvinaisen paljon tavallisen matkailijan silmin 
havaittavia törmäyskiviä, pirstekartioita. Alueen olemassa oleva tiestö ja palvelut mahdollistaisivat 
kraatterihistorian matkailuhyödyntämisen kohtuullisilla panostuksilla. Keurusselän kaunis 
järviluonto on jo itsessään matkailuvaltti (kuva 13), ja seudun kiehtova kulttuurihistoria tukee 
osaltaan nykymatkailijaa kiehtovien tarinallisten reittien kehittämistä. Keurusselän törmäyshistoriaa 
on tutkittu myös tieteellisesti, joten taustatietoa alueen kraatterimatkailun kehittämiselle on 
olemassa riittävästi. 

Taulukko 2. Keurusselän törmäyshistorian faktat. 

• Euroopan vanhin ja myös koko maailman vanhimpia tunnettuja kraattereita 

• Alueen vanha kallioperä on myös geologeja kiinnostava asia 

• Suomen ensimmäinen harrastajan löytämä kraatteri 

• Alueella enemmän pirstekartiolöydöksiä (60 kpl <) kuin millään muulla kraatterialueella Suomessa, ja löydökset 
maailmanmittakaavassakin poikkeuksellisen hienoja 

• Vastaavan kokoluokan törmäyksiä on tilastollisesti 440 000 vuoden välein tai harvemmin 

• Alueella ei ole nähtävissä alkuperäistä kraatterikuoppaa 

• Kraatterin geologisesta historiasta on olemassa perustiedot 

• Kohdealueelle tie perille, mikä on kraatterimatkailussa harvinaista ja selvä etu 

• Lähialueella on matkailijan tarvitsemia palveluita 

• Alueen geologisesti kiinnostavat kohteet ovat samantyyppisiä, joten laadittavilla reiteillä olisi hyvä painottaa alueen 
muuta kulttuurihistoriaa tai luontokohteita 

• Samalla alueella on jääkauden merkkejä, kiehtovaa kivikauden historiaa sekä Keurusselän parisataavuotisen 
kirkkoveneiden aikakauden historiaa ja kirkkoveneonnettomuuspaikka 

• Alueelta on olemassa varsin kattavat tutkimustiedot, joiden avulla pääsee liikkeelle heti. Myös hyödyntämätöntä 
tutkimusaineistoa on olemassa. 

 

 

Kuva 13. Keurusselän kaunis järviluonto on jo itsessään matkailuvaltti. 
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Ehdotukset kraatterimatkailun kehittämiseksi 

Kerätyn aineiston pohjalta ehdotetaan suunniteltavaksi esiselvityshanke, jossa toteutetaan 
Keurusseudun geologinen kartoitus sekä samalla alueen merkittävimpien muiden luonto- ja 
kulttuurikohteiden kartoitus. Eri toimijoiden yhteistyönä valittujen kärkikohteiden tuotteistamisesta 
ja jatkotoimenpiteistä tehdään hankkeessa esitys. Lähtökohtana hankkeessa kannattaisi olla 
yhteistyö lähikuntien (esimerkiksi Keuruu, Multia, Mänttä-Vilppula ja Petäjävesi), matkailuyrittäjien, 
maanomistajien ja paikallisväestön kanssa hankkeiden suunnitteluvaiheesta lähtien yhteisen 
tahtotilan saavuttamiseksi ja rahoituksen varmistamiseksi.  

Hankkeen tavoitteeksi kannattaa ottaa kuntarajat ylittävä luonto-, kulttuuri- ja historiakohteiden 
kytkeminen toisiinsa ja kraatteritiedon kytkeminen olemassa olevan matkailuinfran yhteyteen, jotta 
toiminnalle saataisiin useita vetovoimatekijöitä. Keskisen Suomen muiden kraatterikohteiden 
kanssa olisi erittäin järkevää avata yhteistyö jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, muutaman tunnin 
ajomatkan päässä toisistaan on viisi tunnettua kraatterikohdetta, mikä tarjoaa huikean 
mahdollisuuden alueelliseen yhteistyöhön. 

Tulosten pohjalta ehdotetaan kehittämistoimenpiteitä, jolla nostetaan Keurusselän kraatterihistoria 
yleiseen tietoisuuteen ja alueen matkailuvaltiksi hyödyntäen näkyvästi alueen törmäysikää ja upeita 
törmäyskiviä. Maastoon kannattaisi suunnitella ja toteuttaa esiselvityksessä valittujen 
kärkikohteiden geologista ja muuta kulttuurihistoriaa sekä luontoa esitteleviä opastettuja reittejä 
(kuva 14).  

 

Kuva 14. Maastoon kannattaisi suunnitella ja toteuttaa alueen geologista ja kulttuurihistoriaa  
sekä luontokohteita esitteleviä opastettuja reittejä. 

Suunniteltavissa matkailupalveluissa ja reiteissä kannattaa mahdollisuuksien mukaan suosia 
esteettömiä ja perheiden retkeilyä tukevia rakenteita ja palveluita. Kaikissa luontoon 
rakennettavissa palveluissa on hyvä huomioida valmistelu- ja suunnitteluvaiheesta lähtien luonnon 
kestokyky, kestävä retkeily sekä ylläpidon järjestyminen. 

Ehdotus esiselvityshankkeeksi  

ALUEEN GEOLOGIAN, LUONTO- JA KULTTUURIHISTORIAN KARTOITUS 

• Inventoidaan kraatterialueelta ja sen lähikunnista geologiaan, luontoarvoihin ja 
kulttuurihistoriaan liittyvät kärkikohteet 

o Käydään vuoropuhelua ja yhteistyö kuntien viranomaisten, yhdistysten, maanomistajien 
ja paikallisen väestön kanssa 

o Tunnistetaan ja valitaan yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa merkittävimmät 
kohteet, joiden kehittämistä pyritään jatkamaan 
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• Yhteistyömahdollisuuksien kartoitus ja benchmarkkaus muiden kraatterimatkailualueiden 
kanssa (mm. Lappajärvi, Söderfjärden, Petäjävesi, Saarijärvi) 

• Valittujen hotspottien kehittämisestä kiinnostuneiden yhteistyötahojen kartoitus 

• Esitys valittujen kohteiden tuotteistamisesta ja jatkotoimenpiteistä 

• Yhteistyö GTK:n kanssa 

EHDOTUS HANKKEEN HENKILÖSTÖRESURSSEIKSI 

• Projektipäällikkö (3 – 6 kk) 

• Geologinen kartoitus: ostopalvelu  

Ehdotuksia kraatterimatkailun kehittämisen jatkotoimenpiteiksi 

REITTIEN KEHITTÄMINEN 

• Selvitetään esiselvityksen pohjalta kärkikohteiden reittien, taukopaikkojen ja 
tutustumiskohteiden toteutusvaihtoehdot maanomistuksen ja kestävän retkeilyn sekä ylläpidon 
näkökulmasta, pyrkien esteettömyyteen ja perheretkeilyn edistämiseen, vaihtoehtoina esim.  

o Kirkko- ja kraatteripolku 
o Pyöräreitit 
o Vesiretkeilyreitit ja saarten hyödyntäminen 

• Tarinakartat internet-sivuille 

• Geokätköt, geokätköpeli 

• Laaditaan sopimukset maanomistajien kanssa 

• Kerätään ja koostetaan kohteiden ja reittien geologiset tiedot, luontoarvot, historia ja 
mahdolliset tarinat kansankielisesti esitteitä ja opasteita varten yhteistyössä paikallisten 
asukkaiden ja toimijoiden kanssa 

• Suunnitellaan ja toteutetaan opasteet reiteille 

• Laaditaan ylläpitosopimukset 

OPETUSPAKETIT KOULULAISRYHMILLE 

• Opetuspakettien laadinta 

• Opetuspakettien pilotointi 

• Opetuspakettien tarjoajien sopimukset jatkoa varten 

OPASKOULUTUKSET 

• Opaskoulutuksen materiaalien laadinta, painopisteenä tarinallistaminen 

• Opaskoulutuksen pilotointi 

• Koulutuksen järjestämisen sopimukset jatkoa varten 

NÄYTTELYT JA MAINOKSET 

• Pitkäaikaisen rahoituksen varmistaminen 

• Sopimukset 

• Multimediaesityksen/virtuaaliesityksen laadinta 

• Esitysinfran hankinta 

• Keuruun kivimuseon täydentäminen ja liittäminen kraatterinäyttelyyn 

• Muiden aiheeseen liittyvien näyttelyiden kokoaminen (esim. jääkausi), geologisen historian 
aikajanan havainnollistus 

TIEDOTUS 

• Kansantajuinen alueellinen tiedottaminen, jotta kraatterihistoria tulee paikallisten tietoon 

• Matkamuistoesineitä pirstekartioista -kilpailu 

• Keurusselän matkailutoimijoiden ja kiinnostuneiden yrittäjien tiedotus- ja ideointitilaisuudet 

• Keurusselän kraatterihistoria 

• Yrittäjien tuotteistamis- ja tarinallistamisosaaminen 

• Brändin kehittäminen aiheesta yhteistyössä alueen toimijoiden kesken 
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• Esitteet matkailua varten 

• Kaikkiin Keurusselän matkailukohteisiin tietoa ja esitteitä aiheesta 

• Kraatterihistoriaa koskevien faktojen, tarinoiden, reittitietojen sekä koulutus- ja opaspalveluiden 
koostaminen pysyville internet-sivuille 

• Kraatterimatkailun markkinointikanavien selvittäminen ja markkinointikäytänteiden luominen 

TAPAHTUMAT 

• Tapahtumien kehittäminen teeman ympärille, esimerkiksi 
o Taivaalliset tapahtumat – kraatterista kirkkoihin 
o Junalla kraatteriin 
o Georisteilyt Elias Lönnrotilla 
o Löytöretket, seminaarit 

YHTEISTYÖ 

• Geolukio-painotuksen mahdollisuuksien selvittäminen 

• Yliopistoyhteistyö esim. opinnäytetöiden  

• Yhteistyö ja benchmarkkaus muiden kraatterimatkailualueiden kanssa (mm. Lappajärvi, 
Söderfjärden, Petäjävesi, Saarijärvi) 

• Geopark-verkostossa kuulolla olo 

• Yhteistyösopimukset jatkosta eri toimijoiden kesken 

• Aiheen kytkeminen kuntien matkailuun 
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